
  Młot Cobra TT Młot Cobra Combi 

Masa [kg] 25 25,5 

Długość [mm] 927 694 

Energia udaru [J] 40 24 

Częstotliwość udaru [ud./min] 720-1620 2600 

Silnik  
Dwusuwowy 90 cm3 

Chłodzony powietrzem 
Dwusuwowy 185 cm3 

Chłodzony powietrzem 

Moc [W] 1300 2000 

Paliwo  
Benzyna 

Mieszanka 2% [1:50] 
Olej Atlas Copco 

Benzyna 
Mieszanka 2% [1:50] 

Olej Atlas Copco 

Pojemność 
zbiornika 

[l] 1,0 1,2 

Zużycie paliwa [l/h] 1,3 1,4 

 

Sonda rdzeniowa RKS służy do pobierania próbek gruntu wysokiej jakości, przeznaczonych do identyfikacji warstw 
podłoża oraz wyznaczania ich parametrów geotechnicznych. Głębokość sondowania jest uzależniona od głębokości 
występowania wody gruntowej i wynosi maksymalnie do 4 m poniżej zwierciadła wody.

Dzięki niewielkim gabarytom badanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno 
nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków.  

Alternatywą dla próbników rdzeniowych mogą być próbniki szczelinowe wykorzystywane w szczególności do badania 
gruntów spoistych.

Sonda rdzeniowa RKS - próbnik otwarty
— Dostęne średnice: Ø36mm, Ø40mm, Ø50mm, Ø60mm i Ø80mm
— Długość próbnika: 1 m lub 2 m [dla wybranych średnic również 3 m i 4 m..]
— Wymienny nóż tnący, wzmocniony, hartowany, wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej
— Urywak rdzenia wykonany ze stali lub PCV
— Głowica spawana z fazowaną górną krawędzią
— Łącznik M22, M20 oraz GS [szybkoskrętne]

Łączniki RDS [ wytrzymalsze] 
    Przystosowane do pracy z młotami o większej energii uderzenia

Żerdź Ø36 x 1000 mm, łącznik M22 lub M20
— Pełna lub drążona, skalowana co 10 cm

Młot udarowy [spalinowy lub elektryczny] z adapterem do żerdzi

    NOWOŚĆ ! 

Opcjonalnie oprócz próbników otwartych dostępne są również próbniki zamknięte 
Ø63x1000 mm oraz Ø45 x 1000 mm.

SONDA RDZENIOWA (PRÓBNIK OKIENKOWY) RKS
ZESTAW DO WIERCEŃ METODĄ UDAROWĄ
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Zestaw podstawowy do sondowań RKS z młotem udarowym:

Akcesoria dodatkowe
— Wyciąg dwuramienny o udźwigu 6000 kg

z zaciskiem kulowym do żerdzi o średnicy Ø22-36 mm
— Stolik ułatwiający wyciąganie próbników
— Narzędzie ratunkowe do żerdzi Ø36 mm
— Klucze do skręcania i rozkręcania żerdzi Ø36 mm



Stolik do wyciągu dźwigniowego

Podstawa wyciągu dźwigniowego dwuramiennego

Zacisk kulowy

Młot udarowy

Adapter łączący 
żerdzie i młot

Sonda rdzeniowa

Łącznik

Głowica

Urywak

Nóż tnący, gładki
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